
  
ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา  ระดับ ปวส.                                 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  โดยการจับคูดูแลกนั 
ชื่อผูวิจัย : นางสาววินทฎา   วิเศษศริิกุล 
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ       
ชั้น ปวส.1 หอง 2 ปการศึกษา 2545 ตอเนื่องชั้น ปวส.2 ปการศึกษา 2546 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
จํานวน        11 คน และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 11 คน รวม 22 คน ใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น      กลุมละ 9 คน รวม 18 คน (รอยละ 80) 
 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน  และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนของนักศึกษากลุมเปาหมายในภาคเรียนที่ 1/2545 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2546                  
ดูพัฒนาการความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละคน 
 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จํานวน 11 คน เมื่อไดรับการจับคูดูแลกัน        
จากเพื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90      
และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 11 คน ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
สูงขึ้นจากเดิมทั้ง 11 คน คิดเปนรอยละ 100   
 ขอเสนอแนะ ในการจับคูเพื่อชวยเหลือดูแลกันและกัน ของนักศึกษาควรใหจับคูกัน ตามความสมัครใจ และ 
อาจนําวิธีการนี้ไปใชทดลองใชกับนักศึกษากลุมอื่นที่มีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนสูงขึ้น  และนําไปใชกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของ    
ตนเอง เปนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ ทั้งยังทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น      
เนื่องจากไดทบทวนทําความเขาใจเนื้อหาการเรียนซ้ํา 



  
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษา ระดับ ปวส. สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  โดยการจบัคูดูแลกัน 

นางสาววินทฎา   วิเศษศิริกุลหนึ่ง 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  สาขาวิชาคอมพวิเตอร
ธุรกิจ ชั้น ปวส.1 หอง 2 ปการศึกษา 2545 ตอเนื่องชั้น ปวส.2 ปการศึกษา 2546  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน       ต่ํา จํานวน 11 คน และนักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 11 คน รวม 22 
คน ใหมีผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียนสูงขึ้น กลุมละ 9 คน รวม 18 คน (รอยละ 80) 
 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนของนักศึกษากลุมเปาหมายในภาคเรียนที่ 1/2545 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 
2/2546  ดูพัฒนาการความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละคน 
 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จํานวน 11 คน เมื่อไดรับการจับคูดูแล
กัน จากเพื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม 10 คน คิดเปนรอยละ 
90.90  และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 11 คน ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเพื่อน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมทั้ง 11 คน คิดเปนรอยละ 100   
 ขอเสนอแนะ ในการจับคูเพื่อชวยเหลือดูแลกันและกัน ของนักศึกษาควรใหจับคูกัน ตามความสมัครใจ
และอาจนําวิธกีารนี้ไปใชทดลองใชกบันักศึกษากลุมอื่นที่มปีญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และนําไปใชกบันักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา
ของตนเอง เปนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ ทั้งยังทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทบทวนทําความเขาใจเนื้อหาการเรียนซ้ํา 

                                                        
หนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  Vwinwin@hotmail.com 



  
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักศกึษา ระดับ ปวส. 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลยัเทคนิคนครนายก  โดยการจับคูดูแลกัน 

นางสาววินทฎา   วิเศษศิริกุลสอง 
 

ความเปนมาของการวิจยั 
 จากการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาและสอนนักศึกษา ชั้น ปวส.1  หอง 2  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ซึ่งเปนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญฯ เขามาเรียน   ไดสังเกตพบวา          
นักศึกษาตองปรับตัวเปนอยางมากในการเรียนสายวิชาชีพ ที่มีการฝกทักษะ  ซึ่งเปนการเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ       
ทําใหนักศึกษาบางสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา   ดังนั้น จึงไดหาวิธีการที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้น ปวส.1 หอง 2  ปการศึกษา 2545  ตอเนื่องถึงชั้น ปวส.2  ป
การศึกษา 2546  จนจบหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  ให
สามารถปรับตัวเขากับระบบการเรียนได และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยใหนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง จับคูดูแล      ใหคําแนะนํา แกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ตามเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน (Peer 
Assist)  ทั้งยังชวยให       นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงไดตระหนัก เห็นคุณคาในตนเอง (Self 
Esteem) ที่สามารถชวยเหลือผูอื่นได  
 
วัตถุประสงคและเปาหมายของการวจิยั 
 1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ชั้น ปวส.1 หอง 2                
ปการศึกษา 2545  ตอเนื่องถึง ชั้นปวส. 2  ปการศึกษา  2546  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  (คะแนนเฉลี่ยต่ํา
กวา 2.00)  จํานวน 11 คน  ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางนอย  จํานวน 9 คน (รอยละ 80) 
 2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ระดับ ปวส.1 หอง 2              
ปการศึกษา 2545  ตอเนื่องถึง ชั้นปวส.2  ปการศึกษา 2546  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  จํานวน 11 คน                 
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้นอีกอยางนอย จํานวน  9 คน (รอยละ 80) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ชั้น ปวส.1 หอง 2 รุนปการศึกษา 2545      
ตอเนื่องถึง ชั้นปวส.2  ปการศึกษา 2546  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จํานวน 11 คน  และนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง จํานวน 11 คน รวมจํานวน  22  คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
1.  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน 
2.  คูมือกิจกรรมการดูแลกัน (ประยุกตจากคูมือเพื่อนชวยเพื่อน ของกรมสุขภาพจิต) 
3.  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

                                                        
สอง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   Vwinwin@hotmail.com   



  
 
 
การดําเนินการวิจยั (การแกปญหา) 
1. ผูวิจัยไดเขาพบนักศึกษาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา แจงผลการเรียนของในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา        

2545  แลวปรึกษาหารือรวมกับนักศึกษา  เพื่อหาวิธีที่จะแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ไดขอสรุปวาจะใช          
วิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรูจับคูดูแลกัน แบบเพื่อนชวยเพื่อน( Peer Assist)  โดยใหนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน      สูงจับคูกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  

2. ดําเนินการจับคูดูแลกัน ระหวางนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนต่ํา โดยใหจับคูเรียงลําดับคะแนน คือ คนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คูกับคนที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด เรียงไป
ตามลําดับ 

3. อธิบายทําความเขาใจถึงบทบาทของเพื่อนที่จะดูแลกันตามคูมือกิจกรรมการดูแลกัน  คอืใหชวยดูแล       
แนะนํากันใน กรณีที่ไมเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน  ชวยเตือนเกี่ยวกับกําหนดการสงงาน และอื่น ๆ ตามที่ เพื่อนรองขอ        
แตไมใหชวยทําแบบฝกหัด หรือชวยทํางานสงอาจารย  และอธิบายถึงขอดีของการใหคําแนะนําชวยเหลือกัน  

4. ในระหวางภาคเรียน ใหนักศึกษากลุมเปาหมาย  บันทึกรายงานสรุปการสังเกตพฤติกรรมฯ เปนรายบุคคล         
เดือนละ 2 ครั้ง  และผูวิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินพฤติกรรมกลุมเปาหมายเปนรายบุคคล จากรายงานสรุป             
การสังเกตพฤติกรรมฯ นําขอมูลมาใชในการปรับพฤติกรรมการเรียน ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย              
การสอบถาม แนะนํา พูดคุยกับนักศึกษากลุมเปาหมาย  

5. ปลายภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  ไดจดบันทึกผลการเรียน  นําผลที่ไดมาสรุปเปรียบเทียบ  
พบวา  นักศึกษากลุมเปาหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางชัดเจน 3 คน,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เล็กนอย 2 คน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงที่  6 คน  

6. ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546  ไดปรับวิธีการจับคูใหม โดยการสัมภาษณพูดคุยเปนการสวนตัว
กอนแลว ใหจับคูกันเองตามความสมัครใจของทั้ง 2 ฝาย  ซึ่งจากการสังเกตพบวา นักศึกษากลุมเปาหมาย  มีการ
ชวยเหลือ รวมมือ ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น 
 7. ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546   จดบันทึกผลการเรียน  นําผลที่ไดมาสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมเปาหมาย 

 การรวบรวมขอมูล 
 บันทึกเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมเปาหมายในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545      
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2546 

การวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545  กับคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่  2                       
ปการศึกษา 2546  ดูพัฒนาการความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแตละคน 

ผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545  กับภาคเรียนที่ 2                      
ปการศึกษา 2546 ของนักศึกษากลุมเปาหมาย  พบวา 



  
1.  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จํานวน 11 คน  เมื่อไดรับการจับคูดูแลกัน จากเพื่อนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแลว  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม 10 คน คิดเปนรอยละ  90.90   ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 

2.  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 11 คน  ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเพื่อน  มีผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมทั้ง 11 คน คิดเปนรอยละ  100  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 

ตารางที ่1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2545 กับ ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 
2546ของนักศึกษากลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
1/2545 2/2546 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.   คนที่  1 1.30 2.00 สูงขึ้น 
2. คนที่  2 1.26 2.13 สูงขึ้น 
3. คนที่  3 1.65 2.45 สูงขึ้น 
4. คนที่  4 1.39 1.75 สูงขึ้น 
5. คนที่  5 1.91 3.00 สูงขึ้น 
6. คนที่  6 1.82 1.75 ลดลง 
7. คนที่  7 0.60 1.60 สูงขึ้น 
8. คนที่  8 1.86 2.00 สูงขึ้น 
9. คนที่  9 0.65 1.10 สูงขึ้น 
10. คนที่  10 1.65 2.40 สูงขึ้น 
11. คนที่  11 1.47 1.65 สูงขึ้น 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2545 กับ ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 
2546ของนักศึกษากลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
1/2545 2/2546 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. นางสาวประนอม   จันทา 3.26 4.00 สูงขึ้น 
2. นางสาวปาริศา   ไชยพล 2.17 2.55 สูงขึ้น 
3. นางสาวพรทิพย   สุทธิประภา 2.39 3.55 สูงขึ้น 
4. นายวัลลภ   เบามั่น 2.60 3.70 สูงขึ้น 
5. นางสาววิภาภรณ   ใจสงัด 3.13 3.55 สูงขึ้น 
6. นางสาวศัลชนีย   ควรขจร 3.47 4.00 สูงขึ้น 
7. นางสาวสุนันท   ม่ังคั่ง 2.91 3.10 สูงขึ้น 
8. นางสาวสุมาลีรัตน   ศรีหาพรม 2.21 3.00 สูงขึ้น 
9. นางสาวสุรี   เจริญยิ่ง 3.08 3.85 สูงขึ้น 
10. นางสาวญาณิสร   ขุนแตง 2.91 3.25 สูงขึ้น 
11. นางสาวสุปราณี   เจริญสุข 2.34 3.10 สูงขึ้น 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2545 และ 2/2546 ของนักศึกษากลุมเปาหมาย 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ในการจับคูเพื่อชวยเหลือดูแลกันของนักศึกษาควรใหจับคูกัน ตามความสมัครใจ ของทั้ง 2 ฝาย 

2.  จากผลการวิจัย พบวา การใหนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไดดูแลชวยเหลือใหคําแนะนํา         
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําใหสูงขึ้นได       
ดังนั้นควรนําวิธีการนี้ไปใชทดลองใชกับนักศึกษากลุมอื่น ที่มีปญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ํา 
 3.  จากการที่ใหนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมาจับคูดูแลนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา      
มีผลใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของตนเอง เปนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสํานึก ใหมีจิตใจเอื้อเฟอ   
เผ่ือแผ  ทั้งยังทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น  เนื่องจากไดทบทวนทําความเขาใจ เนื้อหาการเรียนซ้ํา 
เมื่อชวยเหลืออธิบายใหเพื่อนฟง  ดังนั้นควรนําวิธีการนี้ไปใชทดลองใชกับนักศึกษากลุมอื่นดวย  
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของนักศึกษา  อาจมีตัวแปรอื่น ๆ  ประกอบรวมดวย ดังนั้นควรมี
การศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ในโอกาสตอไป และมีนักศึกษาบางสวนที่ผลการเรียนไมพัฒนาสูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุปญหา
เฉพาะตน  ควรศึกษาแตละราย เปนกรณีเฉพาะ 
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ภาคผนวก 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน 
นักศึกษา ปวส. หอง 2  รุน 2545-2546  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 
สัปดาหที่………………วันที่.................................................ถึง
วันที.่............................................................... 
ช่ือนักศึกษา..........................................................................รหัสประจําตัว
……...............….……….............. 
การเขาช้ันเรียน   ตรงเวลา 

  สาย  วันที่ ....................... วิชา ...................... สาเหตุ............................ 
วันที่ ....................... วิชา ...................... สาเหตุ............................ 
วันที่ ....................... วิชา ...................... สาเหตุ............................ 

  ขาด  วันที่ ....................... วิชา ...................... สาเหตุ............................ 
วันที่ ....................... วิชา ...................... สาเหตุ............................ 
วันที่ ....................... วิชา ...................... สาเหตุ............................ 

การสงงาน   ครบ 
  ขาด  วิชา ........................เรื่อง ...................... สาเหตุ............................ 

วิชา ........................เรื่อง ...................... สาเหตุ............................ 
วิชา ........................เรื่อง ...................... สาเหตุ............................ 

การใหคําแนะนําปรึกษา 
วัน/เดือน/ป เรื่อง ผลลัพธ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

อื่น ๆ  .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

      ลงชื่อ    ผูบันทึก 
               (.............................................)  

แบบบันทึกผลสัมฤทธิท์างการเรียน 



  
นักศึกษา ปวส. หอง 2  รุนป 2545-2546  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   

 
ชื่อ-สกุล 1/2545 2/2545 1/2546 2/2546 หมายเหตุ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      

 
 


